
 
 

 

 0000122 رقـم المســاق: حقوق اإلنسان اسـم المسـاق:
 متطلب جامعة اختياري  نـوع المســاق: -   المتطلب السابق:

     3 الساعات المعتمدة: لعلوم االنسانيةا القـســـم :

 
 :وصف المساقأ. 

ا. كذلك يبين يشتمل المساق على التعريف بحقوق اإلنسان ثم لمحة تاريخية عن حقوق اإلنسان وتطوره
المساق أنواع حقوق اإلنسان وتقسيماتها. ثم تطبيقات لحقوق اإلنسان من المواثيق الدولية ومن الدساتير 
الداخلية مع بيان أهم ضمانات تطبيق حقوق اإلنسان والحريات العامة وآلية تنفيذها على النطاق الوطني. 

 اإلعالن، المتحدة األممحقوق اإلنسان في ظل  ن،اإلنساتتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق 
يتناول و  .بحقوق اإلنسان األخرىالدولية  لحقوق اإلنسان، االتفاقات العهدين الدوليينو العالمي لحقوق اإلنسان 

تحديد المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان بطريقة تحليلية ومن ثم توضيح واقعي للوسائل الدولية  المساق هذا
اإلنسان مثل المعاهدات والتوصيات والوسائل الدولية التي هي في طور  حقوق  ية القائمة التي تعالجواإلقليم

اإلنسان وحقوق  حقوق  بشكل واقعي مضمون  المساق التكوين مثل القواعد اآلمرة واألعراف كما يعالج هذا
الثالث مثل حق البيئة، الجيل األول مثل حق الحياة وحقوق الجيل الثاني مثل حق العمل، وحقوق الجيل 

السبل الدولية لحماية اإلنسان سواء السبل القانونية )نظام التقارير، شكاوى الدول واألفراد،  المساق ويعالج هذا
لجان التحقيق( أو السبل األخرى مثل استخدام الضغوط االقتصادية والسياسية واستخدام القوة ونظرية التدخل 

جة قضايا عملية معاصرة و معرفة وجه نظر الطلبة فيها مثل قضايا جرائم . كما يتم معاللصالح اإلنسانية
 الشرف و العنف ضد المرأة و عقوبة اإلعدام.

 

 المساق:  أهداف -ب
 

 ومدى التزام الدول بقواعده وخطورة انتهاكه.  حقوق اإلنسانتعرف الطالب على أهمية  

 اإلنسان.حقوق ب  التعرف 
 انحماية حقوق اإلنسمعرفة آليات  
 تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطالب لكي يتعرف على حقوقه 

 
 :مخرجات التعليم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية( -ج
 

 -يفترض بالطالب بعد نجاحه في هذا المساق ان يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:
  حقوق اإلنسانقادرا على فهم طبيعة  المعرفة والفهم حيث يفترض بالطالب أن يكون  -1
المحاضارة و المتعلقاة بموضاوع  األفكااراقشاة وطار  من المهاارات الذهنياة حياث يكاون الطالاب قاادرا علاى -2

 النقاشالحلول المناسبة للقضايا المتعلقة بموضوعات  استخالص



 
 التطبيق العملي:  -د

 نسانحقوق اإلإعطاء حاالت عملية متعلقة بكل فكرة من أفكار  
     ومناقشتها في المحاضرات الدولية بعض القضايا واألحكام الواقعية الصادرة عن المحاكم طر  

 

 التدريس:  أساليب -ـه
 الشر  النظري بأسلوب النقد والتحليل والتأصيل.   -1
 اعتماد منهج المناقشة ومنح الطالب الفرصة الكافية للدفاع عن رأيه .  -2

 .عرض " تقرير" حول موضوع معين ومن ثم مناقشتهمنح الطالب فرصة ل  -3
 الدراسي.خالل الفصل  أسبوعياالمحاضرات التي تلقى على الطلبة بمعدل ثالث ساعات معتمدة  -4
 التعليق على قضايا عملية. والمحاضرة لبعض المسائل والقضايا المطروحة  أثناءالمناقشة والحوار  -5

 

   يقيم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما يلي:االمتحانات ومعايير التقييم: س -و
 

 التاريخ العالمة معايير التقييم
 إدارة الكليةيحدد من قبل  %02 األول  االمتحان 

 إدارة الكليةيحدد من قبل  %02 االمتحان الثاني

 إدارة الكليةيحدد من قبل  %02 )المشاركة(التحضير والواجبات والبحوث المطلوبة 

 إدارة الكليةيحدد من قبل  %02 لنهائياالمتحان ا

 
 

 :المواظبة على حضور المحاضرات ط.
يجاب علااى جميااع الطلبااة التقياد بالمواظبااة علااى حضااور المحاضاارات حساب الموعااد المعلاان عنااه وفااي  

ماان تعليمااات ماانح درجااة  (11المكاان المحاادد اثناااء تسااجيل الطالااب للمساااق وصلااك وفقااا لاان  المااادة )
  ي تن  على: البكالوريوس والت

  تشاااترط المواظباااة لجميااااع طلباااة الجامعااااة فاااي كااال المحاضاااارات والمناقشاااات والساااااعات العملياااة حسااااب
 الساعات    المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.

 ( من الساعات المقررة للمادة.%15ال يسمح للطالب بالتغيب عن اكثر من ) 
 ( مااان الساااعات المقااررة%15اصا غاااب الطالااب اكثااار ماان )  للماااادة دون عااذر مرضاااي او قهااري يقبلهاااا

عمياااد الكلياااة التاااي تاااادرس الماااادة، يحااارم مااان التقاااادم لالمتحاااان النهاااائي وتعتبااار نتيجااااة فاااي تلاااك المااااادة 
)صافرا(، وعليااه اعااادة دراسااتها اصا كاناة اجباريااة، وفااي جميااع االحااوال تادخل نتيجااة صلااك الرسااوب فااي 

 غراض االنذار والفصل من الكلية.حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي أل
 ( مان الساااعات المقااررة لماادة مااا وكاان هااذا الغيااب بساابب الماارض %15اصا غااب الطالااب اكثار ماان )

او لعاذر قهاري يقبلااه عمياد الكليااة يعتبار منسااحبا مان تلاك المااادة،وتطبق علياه احكااام االنساحاب، ويبلاا  
ظااااة منسااااحب اااء تلااااك المااااادة فااااي السااااجل العمياااد ماااادير القبااااول والتسااااجيل قااااراره بااااذلك، وتثباااة مالح

االكاااديمي للطالااب. اماااا الطلبااة الاااذي يمثلااون المملكاااة او الجامعااة فاااي النشاااطات الرسااامية فيساامح لهااام 
 .%22بالتغيب بنسبة ال تتجاوا 



  يشاترط فااي العاذر المرضااي ان يكااون بشاهادة صااادرة ماان طبياب عيااادة الطلبااة فاي الجامعااة او معتماادة
الشاهادة الاى عمياد الكلياة خاالل مادة ال تتجااوا اسابوعين مان تااريل انقطااع الطالاب منه، وان تقدم هذه 

عن المواظبة وفي الحااالت القااهرة االخارى بقادم الطالاب ماا يثباة عاذره القهاري خاالل اسابوع مان تااريل 
اوال اساااااباب الغيااااااب.يقوم عماااااداء الكليااااااات وأعضااااااء هيئاااااة التاااااادري  والمحاضااااارون ومااااادير القبااااااول 

 تنفيذ احكام المواظبة االنفة الذكر.والتسجيل ب

 
 :  التغيب عن االمتحانات -ز
 

يجاب علاى الطالاب ان يحارص علاى القياام بتأدياة جمياع االمتحاناات حساب المواعياد المعلان عنهاا  وفااي 
تعليماات  ( مان12أالمتحاناات المقاررة  ساوف يطباق علياه نا  الماادة ) إحادىحالة تغيب الطالب عن 
 والتي تن  على: منح درجة البكالوريوس 

كال مان يتغياب بعاذر امتحااان معلان عناه، علياه ان يقاادم ماا يثباة عاذره لماادرس الماادة خاالل ثالثاة ايااام   .1
مااان  تاااااريل  اوال العاااذر، وفااااي حالااااة قباااول هااااذا العااااذر علاااى ماااادرس المااااادة اجاااراء امتحااااان معااااوض 

 للطالب.
يقبلااه عميااد الكليااة التاااي  كاال ماان يتغيااب عااان االمتحااان النهااائي المعلاان عناااه فااي مااادة مااا دون عاااذر .2

 تدرس تلك  المادة تعتبر عالمته في صلك االمتحان )صفرا(.
وأماا مان يتغياب عان امتحاان نهااائي معلان عناه فاي ماادة ماا بعااذر يقبلاه عمياد الكلياة التاي تادرس تلااك  .3

الماادة، فااان عميااد الكلياة يبلاا  قااراره بقباول العااذر الااى مادرس المااادة إلجااراء امتحاان معااوض للطالااب 
الاذي يلااي  األساابوع األول أو الثااني مان الفصاالى ان يجاري االمتحااان المعاوض فاي ماادة اقصااها علا

 .الفصل الذي لم يتقدم لالمتحان فيه، ويبل  عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك
 

 :الغش ع .
 اجاب تاوافره فيااهتأدياة االمتحاان واإلخاالل بنظاام االمتحاان او الهادوء الو  أثنااء محاولاة الغاايعتبار الغاا او 

نظاام تأدياب فاي مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منهاا للعقوباات التأديبياة المنصاوص عليهاا 
 . جامعة اإلسراءالطلبة في 

 أألبحاث والتقارير  غ.
ة بحااث او ورقاااة عماال  يااتعلم الطالاااب ماان خاللهاااا كاال طالااب مساااجل فااي هااذا المسااااق يجااب ان يقاااوم بكتاباا

منهجياااة البحاااث. يجااااب علاااى الطلبااااة االتصاااال بماااادرس المسااااق مااان اجاااال اختياااار عنااااوان البحاااث او ورقااااة 
والموعاااد النهااائي المساامو  بااه لتقاااديم  إصا رأى الماادرس صلااك  مناساابا العماال. االعمااال المشااتركة مساامو  بهاااا
 مدرس المساق. االعمال المطلوبة يتم تحديده من قبل 

 المشاركة والتفاعل الصفي:  ف.
المحاضاارة لهااا دور كبياار فااي تقياايم الطالااب  وعلياه يجااب علااى كاال طالااب ان يااأتي الااى قاعااة  أثناااءالمشااركة 

المحاضارة بعااد قيامااه بالتحضااير الكاماال وفقاا لموضااوع المحاضاارة ماان القااراءات المحاددة فااي نهايااة خطااة هااذا 
ى طر  اسئلة تتعلق بموضاوع المحاضارة والتعبيار عان وجهاة النظار فاي المساائل المساق  وصلك ليكون قادرا عل

القانونية الشائكة. مدرس المساق سوف يقوم بتوجيه مشاركة الطلباة فاي المحاضارة بطريقاة تمكان جمياع الطلباة 



غياار  مان المشااركة الفعالاة. اصا واجاه الطالاب اياة صااعوبات فاي اخاذ دور فاي المشااركة الصافية  أو ان الطالاب
 معتاد على المشاركة  يمكن للطالب مراجعة مدرس المساق في مكتبه والتحدث معه في هذا الخصوص. 

 
 

 :في منهجية دراسة المساق إرشادات ق.
هااذا المساااق سااوف يااادرس بشااكل كبياار عاان طرياااق محاضاارات يلقيهااا ماادرس المسااااق علااى الطلبااة  اص يرتكاااز 

لكال موضاوع فاي المسااق فاي نهاياة خطاة المسااق. وعلياه يمكاان  اعطااء المحاضارة علاى قائماة القاراءات المعادة
 للطالب ان يأخذ بعين االعتبار االرشادات التالية:

 
 كيفية دراسة المساق:   1ق.  

( سااعات لكال اسابوع مان اساابيع 3( اسابوعا بواقاع )11( ساعة دراسية مواعة علاى )44يتكون المساق من )
ت المسااق المااذكورة فاي هااذه الخطاة والتااي يكاون الطالااب مطالااب الفصال الدراسااي  والتاي تغطااي كال موضااوعا

بهااا كمااادة علمياااة فااي االمتحاناااات المقااررة. يتوقااع مااان الطالااب المساااجل لهااذا المساااق ان يقضاااي علااى دراساااة 
سااعات لكاال اساابوع ماان اسااابيع الفصال الدراسااي. وللقيااام بااذلك فعلااى  9-1القاراءات المطلوبااة مااا يقااارب ماان 

 أالمور التالية: الطالب ان يقوم ب
 

 أعمال ما قبل المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  121ق. 
  تحضير موضوع او موضوعات المحاضرة المحددة في القراءات المطلوبة قبل القدوم الى المحاضرة 

  التفكير في القراءات المحددة للمحاضرة وتطبيقاتها العملية 

 ءات.تحضير عدد من األسئلة حو ما تم تحضيره من القرا 

 
 المحاضرة من قبل مدرس المساق, فالطالب بحاجة الى:  إعطاءأعمال خالل  0. 1ق. 

  المحاضر بعناية كبيرة  إلىاالستماع 
  المشاااركة فاااي اي مناقشااة مفتوحاااة فااي المحاضااارة  بحيااث يسااامح للطالااب فاااي إبااداء وجهاااة نظااره حاااول

مسااق  او وجهاة نظار مادرس المسااق افكاره بحرية تامة لاه ان يبادي وجهاة نظار مخالفاة للقاراءات فاي ال
 اآلخرين  والطلبة

 الى ما يقوله اآلخرون  االستماع 

  تتعلق بموضوعات المحاضرة. أسئلةطر  اية 

 
 ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  أعمال 3. 1ق.

   مراجعة ما تم قراءته في ضوء المحاضرة والمناقشات التي تمة في قاعة المحاضرات 

 لموضوعات التي لم يستوعبها الطالب ويواجه فيها بعض الصعوبات مراجعة بعض ا 

 السااااعات المكتبياااة اصا واجاااه الطالااااب اي صاااعوبات فاااي فهااام موضااااوع  لمراجعاااة مااادرس المسااااق خااااال
  .المحاضرة

 



 . المصادر التعليمية المتاحة: س
 مكتبة الجامعة العامة. 
  قاعة المطالعة في كلية الحقوق. 
 
 
 (يتم تحديده من قبل مدرس المساق  ) :ة المقررةالقراءات األساسي ش. 
 

ض   الجدول الزمني للخطة الدراسية والقراءات المطلوبة:   -َ 
 

    األسبوع األول:
 مقدمه لمادة حقوق اإلنسان -

  التعرف على تاريل حقوق االنسان -
 القراءات:
حقااوق اإلنسااان   ماااا هااي أهميااة حقاااوق اإلنسااان  مااا هاااي تعريااف 

التفرقاااااة بااااين حقاااااوق اإلنساااااان وباااااين  ان خصااااائ  حقاااااوق اإلنسااااا
 الحريات العامة.

  األسبوع الثاني:
 
 التطور التاريخي لحقوق اإلنسانااااااا  
 

   القراءات:
حقااوق اإلنسااان فااي العصااور القديمااة )قااانون لبااة عشااتار  أرنماااو  

. حقاوق اإلنساان فاي Magna Carta)مملكاة أشانونا، حماورابي، 
 اإلسالم. 

   األسبوع الثالث:
 
 اإلنساااااااان فاااااااي العصااااااار الحااااااااديث حقاااااااوق اااااااا 

 والكتب السماويةوالعصور القديمة 
 اا حقوق االنسان في االسالم

 القراءات:
 الحضارة الرومانية . الحضارة اليونانية .  اا 
 

 ااا حقوق االنسان في االسالم والمسيحية 
    األسبوع الرابع:

حقااااااوق االنسااااااان فااااااي االعااااااالن العااااااالمي اااااااا اا
والعهااااااااادين  1944نسااااااااان لعااااااااام لحقااااااااوق اال

الااااااااااادوليين الخاصااااااااااايين اللحقاااااااااااوق المدنيااااااااااااة 
واالسياساااااااااااااية واالقتصاااااااااااااادية واالجتماعياااااااااااااة 

  1911والثقافية لعام 
 ااا معرفة الحقوق الواردة بهذة االتفاقية

   القراءات:
 
الحقاااااااوق االقتصاااااااادية . والثقافياااااااة. والمدنياااااااة . واالجتماعيااااااااة . اااااااااا 

 والسياسية .

  األسبوع الخامس:
اااااااا حقاااااااوق االنساااااااان فاااااااي المملكاااااااة االردنياااااااة 
 الهاشمية كمصدر وطني لحقوق االنسان

اااااااااا ان يتعااااارف الطالااااااب علاااااى اهاااااام الحقاااااوق التااااااي كفلهاااااا الدسااااااتور 
   االردني 



 
  األسبوع السادس:

 
 منظمة االمم المتحدة اا ا

 ) االمتحان االول(

 القراءات:
 ااا وظائفها واهم االجهزة التابعة لها  

 

   سبوع السابع:  األ
 
 في االتفاقيات الدوليةحقوق اإلنسان ااا 
 

 -: القراء ات
 اااا في اوروبا . وامريكا . وافريقيا . والوطن العربي 

  األسبوع الثامن:
 
المنظماااات الدولياااة غيااار الحكومياااة  موقااافااااااا 

 من حقوق االنسان 

 القراءات:
 ااا منظمة العفو الدولية
 ااا الصليب االحمر

  :التاسع األسبوع
 
المباااااادس الدساااااتورية العاماااااة فاااااي التشاااااريع اااااااا 

 األردني 
 ااا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 

 القراءات:
ااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا ااااااا ااااااا  ااا

 التعرف على اليات تطبيق العهد اااا 
 معايير تطبيق العهداااا التعرف على 

  العاشر: األسبوع
 
المباااادس الدسااااتورية لضااامان الحفاااا  علااااى اااااا 

 حقوق االنسان
 

 القراءات:
اااااا مبااادا الفصااال باااين الساالطات . مبااادا دساااتورية القاااوانين . الرقاباااة  

 ن .على دستورية القواني

  الحادي عشر: األسبوع
المباااااادس الدساااااتورية العاماااااة فاااااي التشاااااريع اااااااا 

 االردني. 
 

 القراءات:
 ماورد في القانون االردني حول حقوق االنسان اااا 

  الثاني عشر: األسبوع
الضااااااااااوابة القانونياااااااااااة واالجرائيااااااااااة فاااااااااااي اااااااااااااا 

المحافظااة علااى حقاااوق االنسااان فااي التشاااريع 
 االردني .

 

 القراءات:
ا مفهاااوم مبااادا التشااارعية القانونياااة . الضاااوابة القانونياااة واالجرائيااااة ااااا

 قبل صدور الحكم .
 



  الثالث عشر: األسبوع
اهمياااة الدساااتور االردنااي كضااامانة لحماياااة اااااا 

 حقوق االنسان 
 ) االمتحان الثاني(

 القراءات:
 اااا مبدا السيادة . مبدا المساواة . 

 اااا الفصل بين السلطات
 

 

 

  الرابع عشر: بوعاألس
اهمياة مبادا الرقاباة القضاائية علاى الدساتور ااااا 

 القضائية. 
 القراءات:

 اااا دور الفضاء في تحقيق حقوق االنسان
 

  الخامس عشر : األسبوع
 
 المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان  اااا 

 القراءات:
 اااا المركز الوطني 
 اااا واارة الخارجية 

 مات غيراااا منظ
  السادس عشر: سبوعاأل
 مراجعة شاملة.اااا 

ااااااا الااارد علاااى استفساااارات الطلباااة بخصااااوص 
 المادة

   

 

 
 المراجع:
 حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني  د. فيصل شطناوي -

 سهيل الفتالويلدكتور ، احقوق اإلنسان -

 
 
 

 الدكتور 
 علي الجبالي

 
 

 
 


